
BLUE ECO OPSTART INSTRUCTIES 

Geachte Blue Eco gebruiker, 

Proficiat met de aankoop van uw Blue Eco pomp! Met deze pomp heeft u de beschikking over de allerlaatste technologie 
op het gebied van variabele pompen. Blue Eco pompen behoren tot de meest zuinige pompen ter wereld en zijn voorzien 
van technisch hoogstaande functies. 

Uw Blue Eco pomp heeft een garantie periode van 2 jaar (optioneel uit te breiden naar 4 jaar) na ingebruikname. Om dit 
proces correct te laten verlopen is uw pomp standaard afgesteld tot een maximaal toerental van 1200 RPM. Dit toerental is 
door de fabrikant ingesteld om de pomp rustig in te laten lopen. Na registratie op www.blue-eco.nl ontvangt u (of uw 
leverancier) 2 codes waarmee u de pomp tot het maximale toerental kunt laten lopen. Indien u zich niet persoonlijk wilt 
laten registreren kunt u de pomp ook op naam/e-mail van uw leverancier laten registreren, het gaat erom dat de pomp en 
controller met het betreffende serienummer worden geregistreerd op de dag van ingebruikname.  

Bij het registreren op www.blue-eco.nl wordt gevraagd om 2 interne serienummers van de controller. Deze kunt u als volgt 
vinden: 

1. Zet de controller aan en wacht tot er “0” in het display staat.
2. Druk op de 'MENU' knop zodat er 'SYSTEM' in het display staat.
3. Druk op 'ENTER' en druk vervolgens 3 x op de gele knop met het ▲ symbool.
4. 'SERIAL NUMBER 1' verschijnt nu in het display, noteer deze.
5. Druk nog eens op de ▲ knop en noteer 'SERIAL NUMBER 2'.

U heeft nu de 2 gewenste serienummers voor registratie. Na registratie en het invullen van deze 2 serienummers krijgt u 
direct een e-mail terug met daarin de betreffende instructies: 

VOORBEELD:  
U heeft uw pomp geregistreerd en de 2 codes ontvangen. Uw registratie wordt verwerkt. 
RPM aktivatie code 1: xxxx; 
RPM aktivatie code 2: xxxx; 
Uw garantie periode begint vandaag. 

LET OP! DE POMP MAG NIET DRAAIEN WANNEER U DE CODES GAAT INGEVEN! 
Volg onderstaande instructies voor het aktiveren van de codes:  
1. Zet de controller aan en wacht tot er “0” in het display staat.
2. Druk op de 'MENU' knop zodat er 'SYSTEM' in het display staat.
3. Druk op 'ENTER' (display laat ‘TIMER MODE’ zien) en druk vervolgens 5 x op de gele knop met het ▲ symbool.
4. In het display verschijnt nu 'ACTIVE CODE !' met 4 cijfers (bijvoorbeeld 3998)
5. Voer hier de 4 cijfers in van aktivatie code 1 die u per e-mail heeft ontvangen; door op ‘SELECT’ te drukken begint het 4

e

cijfer te knipperen en kunt u de waarde hiervan veranderen met de ▲en ▼ knoppen. 
6. Druk weer op ‘SELECT’ om naar het volgende cijfer te gaan en herhaal bovenstaande handelingen. Op deze manier kunt
u alle vier de cijfers aanpassen. Wanneer u een fout heeft gemaakt kunt op de ‘SELECT’ knop drukken totdat het 
betreffende cijfer weer knippert om te wijzigen 
7. Controleer goed of de 4 cijfers overeenkomen met de ontvangen code  en druk op ‘ENTER’
8. In het display verschijnt nu ‘ALERT EEPROM CHANGE’.
9. Druk nu op ‘RESET’ en code 1 is opgeslagen.
10. Wacht tot er “0” in het display staat en herhaal stappen 3 tot 7 om code 2 in te voeren, echter bij stap 3 moet u deze
keer 6 x op de ▲ knop drukken om Code 2 te bereiken. 

Zodra het display weer “0”laat zien kunt u op ‘RUN’ drukken om de pomp te starten. U kunt de ▲en ▼ knoppen gebruiken 
om de snelheid te veranderen.  

Mocht het niet lukken bel dan met de service helpdesk van Estrad 0031(0)529481543. 

Estrad BV is niet aansprakelijk voor schades veroorzaakt door pomp gebruikers. 
Dank u voor het kiezen van Blue Eco pompen.  
Blue-eco Team. 

Wanneer uw registratie via internet heeft plaatsgevonden is het niet nodig de bijgeleverde garantiekaart apart op te 
sturen. Bewaar deze goed voor eventueel toekomstig gebruik.  

http://www.blue-eco.nl/
http://www.blue-eco.nl/
http://www.nikoi.nl/vijver/vijver-pompen/pompen-blue-eco-vijverpomp-3947_40_1987-c

